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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella suurien institutionaalisten sijoittajien ja 

varainhoitajien alati kasvavaa omistuksien osuutta suurissa julkisissa osakeyhtiö issä 

ja sen mahdollisia vaikutuksia kilpailuun yritysten välillä ja yritysjohdon tasolla 

painottuen Yhdysvaltojen markkinoille. Aihetta tarkastellaan yhteisomistuksen 

hypoteesin näkökulmasta ja eri tutkimuksien pohjalta saatujen tulosten perusteella.  

Suurimmat institutionaaliset sijoittajat BlackRock, Vanguard ja State Street omistavat 

yhdessä keskimäärin jo noin 22 % S&P 500 -indeksissä olevista yrityksistä. Yhden 

yrityksen ja alan kohdalla tämä ei välttämättä olisi niin merkittävää, mutta omistukset 

sijoittuvat useimmiten samalla alalla toimiviin kilpailijoihin ja omistukset koskevat 

lähes kaikkia suuria aloja, kuten lentoliikennealaa, pankkialaa, lääketeollisuutta ja 

päivittäistavaroita. Yhteisomistuksen hypoteesi ottaa kantaa tähän lisääntyneeseen 

omistukseen saman alan sisällä.  

Tämä tilanne on verrattain uusi ilmiö, sillä näin ei ole aina ollut historian saatossa. 

Syitä tämän tilanteen syntyyn on useita ja yksi niistä voi olla Yhdysvalloissa aloitettu 

401(k)-eläkejärjestelmä. Vuodesta 2008 lähtien on tapahtunut myös suuri muutos 

aktiivisesta sijoitusstrategiasta kohti passiivista sijoitusstrategiaa. Tätä passiivista 

indeksirahastoalaa hallitsevat BlackRock, Vanguard ja State Street, joita myös 

kutsutaan kolmeksi suureksi. Yhdessä nämä kolme suurta ovat suurimmat 

osakkeenomistajat jo 88 %:ssa S&P 500 -indeksissä olevista julkisista osakeyhtiöistä. 

Nämä kolme suurta hallinnoivat yhdessä Fidelity Research and Management ltd :n 

(FMR) kanssa jo 16 triljoonan Yhdysvaltain dollarin verran varallisuutta vuoden 2018 

alussa. Vuoden 2021 lopussa oli kolmen suuren hallinnoimat varat yhteenlaskettuna 

taseiden perusteella 21,7 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 

Toisin kuin aktiiviset rahastot, nämä passiiviset rahastot ovat enemmän pysyviä 

sijoituksia. Tämä vuorostaan on johtanut kysymyksiin siitä, miten pysyvämmät 

epälikvidit sijoitukset ja positiot näillä kolmella suurella saattavat vaikuttaa muun 

muassa vastakkaisiin näkemyksiin kannustimista ja mahdollisuuksiin käyttää 

osakasvaltaa aktiivisesti niiden omistamissa yrityksissä. Yleisesti sanotaan, että 

passiiviset sijoitusyhtiöt eivät käyttäisi ääntään aktiivisesti, mutta tilanne on muuttunut 
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viime vuosina. Valtakirjaäänestysraporttien perusteella käy ilmi, että BlackRock ja 

Vanguard käyttävät aktiivisesti ääntään yhtiökokouksissa ja äänestävät yritysjohdon 

kanssa. On myös mahdollista, että nämä kolme suurta käyttävät valtaansa myös muulla 

tavalla, kuten esimerkiksi yksityistapaamisten muodossa johdon kanssa yhtiöissä , 

joihin ne ovat sijoittaneet. 

Tutkielma etenee niin, että aluksi käydään läpi aiheelle olennaisia asioita ja käsitteitä. 

Kappaleessa 2 esitellään teoreettista pohjaa yhteisomistukselle esimerkin kanssa. 

Kappaleessa 3 perehdytään syvällisemmin eri tutkimusten pohjalta yhteisomistuksen 

mahdollisiin vaikutuksiin kilpailulle markkinoilla. Kappaleessa 4 käydään läpi 

yhteisomistuksen vaikutuksia yritysjohdon tasolla teorian ja empirian valossa. Lopuksi 

käydään läpi yhteenveto ja johtopäätökset tutkimuskysymykseen vastaten. 
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2 YHTEISOMISTUS JA INSTITUTIONAALINEN SIJOITTAJA 

Institutionaalinen sijoittaja on yritys tai organisaatio, joka sijoittaa varoja muiden 

puolesta. Näitä instituutioita voivat olla sijoitusrahastot, eläkeyhtiöt tai vakuutusyhtiöt. 

Yleisesti ottaen institutionaaliset sijoittajat ostavat ja myyvät suuria määriä osakkeita , 

velkakirjoja ja muita sijoitustuotteita. Varainhoidon tavoitteena on pyrkiä 

kokonaisvarallisuuden kasvattamiseen ajan myötä esimerkiksi hankkimalla 

sijoituksia, joilla on mahdollisesti potentiaalia kasvattaa sijoituksen arvoa.  

Varainhoitajat, esimerkiksi salkunhoitajat tai taloudelliset neuvonantajat, suorittavat 

tämän palvelun asikkaalle. Varainhoitajat työskentelevät yleensä  investointipanke issa 

tai muissa rahoituslaitoksissa. Seuraavissa alaluvuissa avataan yhteisomistuksen 

merkitystä ja sen teoreettista pohjaa. 

2.1 Mitä yhteisomistus on? 

Yhteisomistuksella tarkoitetaan tässä tutkielmassa tilannetta, jossa pieni joukko suuria 

institutionaalisia sijoittajia omistaa huomattavia osuuksia useista julkis ista 

osakeyhtiöistä, jotka toimivat samalla talouden alalla. Toisin sanoen tällä voidaan 

viitata rakenteeseen, jossa näillä institutionaalisilla sijoittajilla on merkittävä omistus 

horisontaalisissa kilpailijoissa. (Patel. 2018.) Esimerkkinä tästä rakenteesta voidaan 

ottaa tarkasteluun kuviossa 1 esitetyt kolmen suuren omistusosuudet Yhdysvaltojen 

kuudesta suurimmasta pankista: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, 

Citigroup, U.S. Bank ja Truist Financial corporation.1  

                                                 
1 Suurimmat pankit Yhdysvalloissa varojen perusteella 2022, Insider intelligence 2022, viitattu 

7.2.2022. https://www.insiderintelligence.com/insights/largest-banks-us-list/ 
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Kuvio 1. Kolmen suuren omistusosuudet Yhdysvaltain suurimmista pankeista. Datan lähde: 

7.2.2022 Yahoo finance, https://finance.yahoo.com/. 

Kuviosta 1 voidaan havaita, että Vanguard, BlackRock ja State Street omistavat 

yhdessä huomattavan osuuden kaikista Yhdysvaltain suurimmista pankeista.  Näillä 

suurilla instituutioilla on myös suuria yhteisomistuksia muilla aloilla, kuten 

lentokoneteollisuudessa, sotateollisuudessa, energia-alalla, teknologia-alalla ja 

lääketeollisuudessa. Teknologia-alalta esimerkkinä mainittakoon Apple Inc., josta 

nämä kolme suurta omistavat yhdessä jo 18 %, omistusosuus on kasvanut vuodesta 

2009 finanssikriisin jälkeen jo 7 prosenttiyksikköä. Microsoftin osalta omistavat 

kolme suurta yli 19 % osakekannasta.2 

2.2 Yhteisomistuksen hypoteesi 

Yhteisomistuksen hypoteesin Backus, Conlon, ja Sinkinson (2019) määrittelevät niin, 

että se tarkoittaa tilannetta, jossa suuret institutionaaliset sijoittajat omistavat 

                                                 
2 Omistusosuudet Yahoo financen perusteella 11.4.2022. https://finance.yahoo.com/ 
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huomattavia osuuksia monista saman toimialan yrityksistä ja tämän seurauksena 

yrityksillä olisi kannustin vähentää kilpailua, sillä muuten se haittaisi sijoittajaa 

itseään. Toisin sanoen sillä ei ole väliä mikä yhteisomistuksessa olevista yrityksistä 

tekee voittoa, vaan sillä, että ne kaikki tuottavat mahdollisimman paljon yhdessä 

voittoa omistajalleen.  

Kilpailun pehmentäminen voisi hypoteesin pohjalta tapahtua rajoittamalla esimerk iks i 

tuotantoa, nostamalla hintoja, rajoittamalla pääsyä uusille markkinoille tai 

vähentämällä investointeja. Teoreettisen pohjan yhteisomistukselle rakensi jo vuonna 

1984 Rotemberg, mutta viime vuosina tästä aiheesta on ollut vilkkaampaa keskustelua 

julkisuudessa empiirisen tutkimuksen ansiosta, joka viittaa siihen, että suurten 

yhteisomistajien johdosta hinnat ovat saattaneet nousta tai nousseet tietyillä aloilla. 

Näin on käynyt ilmi muun muassa Azarin, Rainan ja Schmalzin, 2016 ja Azarin, 

Schmalzin ja Tecun, (2018) tutkimuksista pankkialalla ja lentoliikenneala l la.   

Yritykset eivät siis hypoteesin mukaan kilpailisi alenevilla hinnoilla, vaan pyrkisivät 

tilanteeseen missä hinnat nousevat ja tällöin voitot alalla kokonaisuudessaan olisivat 

mahdollisimman suuret. Yritysten markkinaosuuksilla ei myöskään olisi tässä 

tilanteessa merkitystä kokonaisvoittojen maksimoinnin osalta, sillä yhden yrityksen 

markkinaosuuden noustessa, olisi se toiselta yritykseltä pois. (Backus ym. 2019.) 

Yhteisomistuksen hypoteesia voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta. 

Osakeyhtiön tavoite on tuottaa voittoa sen osakkeenomistajille. Osakkeenomistaja voi 

kuitenkin omistaa osuuksia useista kilpailevista yhtiöstä ja täten se voisi johtaa 

tilanteeseen, missä yritykset pyrkisivät maksimoimaan jonkinlaisen voittojen 

yhdistelmän kilpailijoidensa kanssa, jotta sijoittajan salkun arvo olisi mahdollisimman 

korkea. Hypoteesilla on täten selkeä viittaus siihen, että yhteisomistuksesta olisi 

haittaa kilpailun suhteen. Hypoteesin mukaan yksikköhintojen nousu johtaisi siihen, 

että olisi siitä haittaa kuluttajia kohtaan, jotka maksavat korkeampia yksikköhintoja 

kuluttamistaan tuotteista ja palveluista. (Backus ym. 2019.) Backusin ym. (2019) 

teoreettinen pohja kuvastaa tätä tilannetta, jossa yritykset voisivat asettaa painoja 

voitoilleen riippuen siitä, millainen omistusrakenne markkinoilla olevissa yrityks issä 

on. 
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Backus, Conlon ja Sinkinson (2021) muodostavat yhteisomistukselle teoreettisen 

pohjan yrityksen voitonmaksimoinnin kautta. Yritys f tekee strategisen päätöksen 𝑥𝑓  

ja tekee voittoa 𝜋𝑓(𝑥𝑓,𝑥−𝑓), joka riippuu myös kilpailijoiden valinnoista 𝑥−𝑓. 

Voittofunktio on yrityksen tavoitefunktio. Tämä teoreettinen kehys perustuu siihen, 

että yritys toimii sijoittajiaan varten, jotka nostavat sijoitetun pääomansa pois, jos 

yritys epäonnistuu voitonmaksimoinnin kanssa (Friedman, 1953).Yritys siis toimii 

niin, että se maksimoi omia voittojaan 𝜋𝑓 , koska tällöin se maksimoi myös 

osakkeenomistajan voiton. Tätä Backus ym. (2021) käyttävät lähtökohtana 

yhteisomistuksen hypoteesille. Heidän mukaansa tilanteessa, jossa on yhteisomistusta , 

osakkeenomistajan voitonmaksimointi tuottaa toisenlaisen tavoitefunktion.  

Backus ym. (2021) hyödyntävät Rotembergin vuonna 1984 luomaa tavoitefunktiota ja 

käyttävät O’Brienin ja Salopin (2000) merkintää ja muotoilua seuraavissa funktioissa. 

Hahmottamista auttamaan voidaan kuvitella tilanne, jossa on julkisesti noteerattu 

osakeyhtiö ja sen osakkeenomistaja. Osakkeenomistajalla s on kassavirtaoikeuks ia 

𝛽𝑓𝑠, jotka ovat suoraan verrannollisia siihen osuuteen, jonka osakkeenomista ja 

yhtiöstä omistaa. Omistajaa kutsutaan tilanteessa yhteisomistajaksi, jos 𝛽𝑓𝑠 > 0 usealle 

yritykselle. Kaavassa g on kilpaileva yritys markkinoilla ja 𝜋 voitto, jonka yritys tekee. 

Yksi oletus on se, että osakkeenomistajan voitto 𝑣𝑠, saadaan painottamal la 

kassavirralla sijoitussalkun tuottojen summa: 

𝑣𝑠 =  ∑ 𝛽𝑔𝑠∀𝑔 𝜋𝑔 . (1) 

Backus ym. (2019) luovat teoreettisen pohjan seuraavasti: kuvitellaan, että on useita 

sijoittajia, jotka merkitään kirjaimella s. Niiden salkut koostuvat usean eri yrityksen 

osakkeista markkinoilla, jotka merkitään kirjaimella f. Merkintöjä varten 𝛽𝑠𝑓  on 

sijoittajan omistusosuus yrityksessä f. Tämä omistusosuus antaa sijoittajalle oikeuden 

tiettyyn osaan voitosta yrityksessä f., joka on 𝜋𝑓 . Tällöin sijoitussalkun arvo 

määritellään seuraavasti: 

∑ 𝛽𝑠𝑓𝑓 𝜋𝑓 . (2) 
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Kun sijoitussalkut eriävät, oletetaan, että yritys asettaa painon 𝛾𝑠𝑓 > 0 kassavirra lle, 

jonka sijoittaja s saa. Täten yrityksen tavoitefunktio, eli lopputulos jota yritys koittaa 

maksimoida tai minimoida, voidaan tilanteessa kirjoittaa seuraavasti: 

∑ 𝛾𝑠𝑓𝑠 ∑ 𝛽𝑠𝑔𝜋𝑔𝑔 . (3) 

Tämä voidaan järjestää uudelleen niin, että yritys maksimoi: 

𝜋𝑓 + ∑ 𝑘𝑓𝑔𝜋𝑔𝑔   , 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎   𝑘𝑓𝑔 ≡
∑ 𝛾𝑠𝑓 𝛽𝑠𝑔𝑠

∑ 𝛾𝑠𝑓 𝛽𝑠𝑓𝑠
. (4) 

Backusin ym. (2019) mukaan tämä tavoitefunktio on erilainen kuin klassinen malli, 

jossa yritys f maksimoi pelkästään voittoaan 𝜋𝑓 . Eroa voidaan tarkastella 

yhteisomistuksen painotettujen voittojen näkökulmasta, jotka merkitään 𝑘𝑓𝑔. 𝑘𝑓𝑔 

edustaa arvoa yritykselle f, dollarin kokoisesta voitosta, jonka yritys g tuottaa, eli niitä 

voidaan kutsua painotetuiksi voitoiksi. Näillä painotetuilla voitoilla voidaan siis tutkia 

sitä, miten sijoittajien omistukset vaikuttavat yritysten käyttäytymiseen. Tämä voidaan 

tulkita niin, että jos painotetut voitot ovat nolla 𝑘𝑓𝑔 = 0, kun 𝑓 ≠ 𝑔, niin on kyseessä 

tavallinen yrityksen voitonmaksimointi. Jos 𝑘𝑓𝑔 = 1 kaikille f ja g arvoille 

markkinoilla, niin malli vastaa monopolihinnoittelua. Monopolihinnoitte lun 

tilanteessa markkinoilla toimittaisiin siis myyjän hinnoittelun mukaan, niin että myyjä 

maksimoi voittonsa olettaen, että kilpailua ei ole. Yhteisomistuksen teoria tuottaa 

yleensä väliarvoja, mutta arvot voivat olla muutakin kuin nollan ja yhden välillä. 

Backus ym. (2019) antavat tutkimuksessaan esimerkin kuvitteellisesta 

omistusrakenteesta markkinoilla. Tässä kuvitteellisessa tilanteessa on kolme yritystä 

ja neljä institutionaalista sijoittajaa. Taulukossa 1 havainnollistetaan kuvitteellisten 

yritysten omistusrakenne markkinoilla ja huomataan yrityksen 1 olevan kokonaan 

yhden instituution omistama. Yrityksen 2 ja 3 tilanteessa on identtinen 

omistusrakenne, eli 60 % osakekannasta on kantaosakkeita ja 20 % on kahden erillisen 
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institutionaalisen sijoittajan omistamaa. Sijoittajalla 4 on myös yhteisomistus 

yrityksessä 2 ja 3 20 % osuudella.3 

Taulukko 1. Yrityksien omistusosuudet markkinoilla (mukaillen Backus ym., 2019). 

 Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3 

Sijoittaja 1 100 % - - 

Sijoittaja 2 - 20 % - 

Sijoittaja 3 - - 20 % 

Sijoittaja 4 - 20 % 20 % 

Kantaosakkeiden %-
osuus 

- 60 % 60 % 

Backus ym. (2019) käyvät taulukon 1 kuvitteellisen tilanteen läpi esittämiensä 

matemaattisten teorioiden pohjalta. Jos sijoitussalkkujen eroavaisuustilanteessa paino 

kassavirralle on yhtä suuri, kuin sijoittajan omistusosuus yhtiöstä f, eli  𝛾𝑠𝑓  = 𝛽𝑠𝑓, niin 

saadaan mahdolliset painotetut voitot suoraan omistusosuuksien mukaan. Esimerk iks i 

osittaisessa omistustilanteessa painotetut voitot voidaan Backus ym., mukaan saada 

suoraan omistusosuuksien datasta. Jos käytetään kaavaa 4 saadaan Backusin ym. 

mukaan seuraavat painotetut voitot: Yritys 1, jonka omistaa vain yksi yhtiö pyrkii 

maksimoimaan omia voittojaan ja sen painot ovat 𝑘12 = 𝑘13 = 0. Yrityksien 2 ja 3 

kohdalla, kun ne eivät jaa yhteisiä omistajia yrityksen 1 kanssa, asettavat ne myös 

voittojensa painoksi 0, eli 𝑘21 = 𝑘32 = 0. Taulukon tilanteessa kuitenkin sijoittaja l la 

4 on omistuksia molemmissa sekä yrityksessä 2, että yrityksessä 3, jolloin ne laittavat 

toistensa voittojen painoksi huomattavan painotuksen verrattuna aikaisempiin, 𝑘23 =

𝑘32 = 1/2. Voidaan siis tehdä päätelmä, että nämä yritykset arvostavat toisen yrityksen 

dollarin kokoisen voiton 50 senttiin omasta dollarin voitosta. Yritykset siis 

luonnollisesti sisäistävät omien tekojensa vaikutukset toista yritystä kohtaan, niin että 

ne tekevät lopputuloksista yhtenäisiä. 

Tilanteessa ei ole mukana yritysten strategisia toimintoja, niiden välillä tai muuten 

markkinoilla, joten analyysi ei täten ole täydellinen ja tilanne on vain yksi 

kuvitteellinen asetelma markkinoilla. Kuitenkin teorian ja esimerkin pohjalta voidaan 

                                                 
3Kantaosakkeiden %-osuudella tarkoitetaan retail osakkeiden osuutta. Retail osakkeita ovat osakkeet, 

joita omistavat yksityissijoittajat, eli retail investorit. Retail investorit eivät siis ole esimerkiksi suuria 

organisaatioita tai sijoitusyhtiöitä. 
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todeta vaikutuksien olevan tässä tilanteessa kilpailulle valtavat. Mallin pohjalta jo 20 

%:n omistusosuus antaa suuren painon kilpailijan voitoille. Se johtuu mallin 60 %:n 

kantaosakkeiden osuuksista, jolloin yksityissijoittajien osuuden oletetaan olevan pieni 

mallissa, ja täten kaavassa 4 esitettyjen 𝛾𝑠𝑓 :n ja 𝛽𝑠𝑔 :n moninkertaistaminen tekee 

yksityissijoittajien osuudesta edelleen pienemmän. Se osaltaan vaikuttaa 

instituutioiden suurempaan merkitykseen painotettujen voittojen osalta, tämä siitä 

syystä, että yksityissijoittajilla on alhainen osallistuminen esimerkiksi äänestämisen 

osalta, mutta se on silti tärkeää johtopäätöksien kannalta. Yksityissijoittajien osuuden 

pieneneminen mallin osalta ei ole epärealistista, sillä instituutiot omistivat 

esimerkkivuonna 2017 noin 70 % yrityksistä ja käyttivät äänioikeuttaan 91 % ajasta, 

kun taas yksityissijoittajien omistaessa loput noin 30 % osakkeista, käyttivät ne 

ääntään vain 29 % ajasta. Huomioitavaa on kuitenkin suuret sisäpiiriläiset, jotka 

käyttävät ääntään todennäköisesti aktiivisemmin kuin muut yksityissijoitta jat.  

(Broadridge & PwC, 2017; Backus ym., 2019.) 

2.3 Yhteisomistuksen synty ja nykypäivä 

Vuonna 1978 Yhdysvalloissa aloitettiin 401(k)-eläkejärjestelmä, joka oli työnantajan 

sponsoroima maksuperusteinen eläketili. Tämä johti hajautettujen salkkujen ja 

sijoitusrahastojen, kuten Fidelity, nousuun 1980-luvulla. Myöhemmin myös 

indeksirahastojen määrä alkoi kasvaa muun muassa Vanguardin toimesta 90-luvulla. 

Viimeisempänä muutoksena ETF-rahastojen kasvu, muunmuassa BlackRockin ja 

Vanguardin tarjoamana 2000-luvulla. (Ebri, 2018.) Vuoden 2018 alusta kolme suurta, 

eli BlackRock, Vanguard ja State Street yhdessä Fidelityn kanssa hallinnoivat jo 16 

triljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä varoja. Kolme suurta hallinnoivat yhdessä jo 

noin 80 % kaikista indeksoiduista varoista.4 Omistuksen kehitys on ollut huomattavaa : 

vielä vuonna 2008 nämä kolme omistivat yhdessä noin 13,5 % tyypillisen S&P 500 -

indeksissä olevan yrityksen osakkeista, kun vuonna 2017 sama luku oli jo lähes 

keskimäärin 22 %. Kokonaisuudessaan BlackRock ja Vanguard omistavat jo yli 5 % 

kaikkiaan yli 4400 osakkeesta koko maailmasta (Fichtner, Heemskerk ja Garcia-

                                                 
4 Bloomberg Businessweek Finance 9.1.2020. https://www.bloomberg.com/news/features/2020-01-

09/the-hidden-dangers-of-the-great-index-fund-takeover 
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Bernardo 2017). Näin suurilla omistusosuuksilla voi olla jo merkitystä koskien 

yhtiökokouksia, sillä äänivaltaa tällainen omistusosuus tuo jo suuren määrän ja 

viimevuosina yhtiöt ovatkin alkaneet käyttää ääntään yhtiökokouksissa aktiivises t i. 

Nämä suuret varainhoitajat voivat myös tuoda omia näkemyksiään ilmi yhtiöissä ja 

täten vaikuttaa esimerkiksi merkittäviin strategisiin päätöksiin ja yrityksien hallintoon. 

(McCahery, Sautner ja Starks 2016). Kukaan varainhoitaja ei pysty yksin päättämään 

tällaisista asioista kokonaan, mutta yhteenlaskettu valta omistusosuuksien perusteella 

on näillä kolmella suurella silti valtava. BlackRock, State Street ja Vanguard kuitenkin 

omistavat kaikki myös toisiaan mukaan lukien muita suuria instituutioita ja 

sijoituspankkeja muodostaen täten valtavan sijoituspankkien ja instituutio iden 

verkoston. 

Vuodesta 2008 lähtien muutos on tapahtunut myös aktiivisesti hoidettujen 

sijoitusrahastojen hiljalleen väistyen passiivisesti hoidettujen indeksisijoitusrahastojen 

ja pörssirahastojen (ETF) tullessa tilalle. ETF- ja indeksisijoitusrahastot eroavat 

toisistaan teknisesti, mutta niillä on sama perusominaisuus, eli ne pyrkivät 

jäljittelemään olemassa olevia indeksejä ja minimoivat samalla kulut. Aktiivis issa 

rahastoissa taas työllistetään rahastonhoitajia, jotka pyrkivät ostamaan osakkeita, jotka 

tuottavat mahdollisimman paljon, joka taas johtaa korkeampiin kuluihin. Molemmissa 

sijoitusrahastoissa on salkunhoitajia, mutta aktiivisissa kauppaa käydään tiheämmin 

lyhytaikaisilla positioilla hyödyntäen esimerkiksi osakepoimintastrategioita. Vuoden 

2008 ja 2015 välillä sijoittajat myivät omistuksiaan aktiivisissa sijoitusrahastoissa 800 

miljardin Yhdysvaltain dollarin verran, kun taas passiivisesti hoidettujen sijoitusten 

myynti oli triljoonan dollarin verran. Tämä on historiallisesti suuri poikkeama 

aikaisemmista sijoituskäyttäytymisistä. Vuoden 2015 lopulla passiiviset 

indeksirahastot hallinnoivat osakkeita yli 4 triljoonan Yhdysvaltain dollarin verran, ja 

summa on paisunut jo huomattavasti. Kuviosta 2 havaitaan ETF-rahastojen 
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hallinnoitavien nettovarojen kokonaismäärän voimakas kasvu vuodesta 2011 lähtien. 

(Investment company institute, 2015.) 

 

Kuvio 2. ETF-rahastojen hallinnoitavien nettovarojen kokonaismäärä Yhdysvalloissa vuodes ta 
2011 vuoteen 2020. (Datan lähde: Investment company fact book 2015, BlackRock Global ETP 
landscape report 2015 ja Statista etf US net assets etf market share).5 

Tämä passiivinen sijoitusala oli lähes pelkästään BlackRockin, Vanguardin ja State 

Streetin dominoimaa. Tämä passiivisten rahastojen nousu on täten johtanut 

markkinoiden keskittymiseen muutamalle suurelle omistajalle. Suuresta markkino iden 

keskittyneisyydestä kertoo kuvio 3. Jo vuoden 2016 lopulla kaikkien ETF-rahastojen 

markkinaosuudet menivät 37 % BlackRockille, 18,5 % Vanguardille ja 15,5 % State 

Streetille tehden yhdessä jo 71 % markkinaosuuden näille kolmelle suurelle. Vuonna 

2019 BlackRockin iShares ETF-rahastot olivat 39 % markkinoista, Vanguardin osuus 

oli 25 % ja viimeisimpänä State Street 16 %:n markkinaosuudella tehden kolmelle 

suurelle jo kokonaisuudessaan 80 % markkinaosuuden.6 

                                                 
5 BlackRock Global ETP landscape report, 
http://www.actuarialpost.co.uk/downloads/cat_1/Blackrock_080615.pdf, viitattu 22.3.2022. Statista 
ETF market share, https://www.statista.com/statistics/295632/etf-us-net-assets/, viitattu 22.4.2022 
Investment company institute fact book 2015, 
https://www.ici.org/system/files/attachments/pdf/2015_factbook.pdf, viitattu 22.4.2022 
6 Morningstar ETF market share, viitattu 8.4.2022 
https://www.morningstar.com/insights/2019/08/01/etf-market-share 
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Kuvio 3. ETF markkinaosuudet vuosina 2016 ja 2019 (Fitcher ym., 2017; Morningstar ETF 
market share. https://www.morningstar.com/insights/2019/08/01/etf-market-share). 

Vuonna 2016 oli ETF-rahastojen osuus jo yli puolet kaikista passiivisten 

indeksirahastojen hallinnoimista varoista.7 Indeksirahastojen osalta dataa ei ole 

julkisesti saatavilla (Fichtner ym. 2017). Tämän omistuksen keskittymisen kehityksen 

on myös ennustettu jatkuvan tulevaisuudessa. Bloomberg Newsin laskelmien mukaan 

vuodelta 2017 olivat Vanguard ja BlackRock kahdestaan vain vuosikymmenen päässä 

20 triljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen varallisuuden hallinnoimisesta.8 

Backus ym. (2021) tutkimuksesta käy ilmi suuria varallisuuksia hallinnoivien 

instituutioiden määrän kasvu. S&P 500 -indeksin yrityksiä omistavia ja 13F 

lomakkeita lähettävien instituutioiden määrä oli vuonna 1980 500 kappaletta, kun 

vuonna 2019 oli se jo lähes 4000. 13F-lomake on Yhdysvaltain arvopaperi- ja 

pörssikomitean (United States Securities and Exhange Comission, SEC) säädösten 

mukainen neljännesvuosittain yli 100 miljoonan Yhdysvaltain dollarin omaisuutta 

                                                 
7 Investment Company Institute Fact Book, joulukuu 2015 
https://www.ici.org/system/files/attachments/pdf/2015_factbook.pdf 
8 Bloomberg News 2017 https://www.bloomberg.com/news/features/2017-12-04/blackrock-and-
vanguard-s-20-trillion-future-is-closer-than-you-think 
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hallinnoivien instituutioiden SEC:lle toimitettava raportti, josta löytyy kaikki näiden 

instituutioiden hallinnoimat osakevarat. 

2.4 Yhteisomistuksen tason mittaaminen 

Yhteisomistuksen taso on kasvanut vuodesta 1980 vuoteen 2012 huomattavas t i, 

riippuen kuitenkin sen mittaustavasta. Giljen, Gormleyn ja Levitin (2018) tutkimuksen 

mukaan, yhteisomistus on kasvanut kyseisellä aikavälillä huomattavasti eri 

mittaustapojen perusteella. Työssään he esittävät institutionaalisten sijoittaj ien 

omistusosuuksien määrää ja myös sitä miten omistusosuudet ovat vuosien saatossa 

kasvaneet. Työssä käydään myös läpi millaisia omistusosuuksien vaikutukset ovat 

kilpailulle ja yrityksien kannustimille. Yhteisomistuksen tason mittaamiselle ei ole 

tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä siitä, miten sitä olisi parhainta mitata. 

Seuravaksi esitetään kuitenkin muutamia erilaisia tapoja, joilla omistuksen tasoa 

voidaan mitata ja mitä tutkimuksissa on mittaamiseen käytetty. Useimmissa työssä 

esitellyissä tutkimuksissa on data hankittu 13F-lomakkeista käyttäen useita eri 

ohjelmistoja. 

Yhteisomistuksen tiheyttä voidaan mitata Azarin (2012) ja Kochin, Panayidesin ja 

Thomasin (2020) mukaan määrittelemällä yritysparien lukumäärä, jotka ovat 

kytkeytyneitä toisiinsa kaikkien yritysparien määrästä tietyllä alalla. Kaksi yritystä 

ovat tässä tilanteessa kytkeytyneitä toisiinsa, jos niillä on sama institutionaal inen 

osakkeenomistaja, joka omistaa yli 5 % molemman yritysparin osakekannasta. Tämä 

viiden prosentin omistusosuus on tavanomainen koskien BlackRockin ja Vanguardin 

omistusosuuksia tyypillisessä S&P 500 -indeksin yrityksessä, johon ne ovat 

sijoittaneet.9  

Yhteisomistuksen mittarina voidaan käyttää muokattua Herfindahl-Hirschman-

indeksiä, jonka ovat alun perin kehittäneet Bresnahan ja Salop (1986) ja jota Salop ja 

O’Brien (2000) ovat muokanneet. Tätä Koch ym. (2020) ovat muokanneet Kennedyä, 

                                                 
9 Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/, Thomson Reuters  Refinitiv Eikon database 

https://eikon.refinitiv.com/index.html 

https://finance.yahoo.com/
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O’Brienia, Songia ja Waehreriä (2017) mukaillen seuraavasti. Herfindahl-Hirschman-

indeksi (HHI), kertoo markkinoiden suhteellisista omistusosuuksia tietyn alan 

yrityksissä ja kuvaa täten hyvin markkinoiden keskittyneisyyttä. Markkinoiden 

keskittyminen tarkoittaa sitä, että yksi tai muutama harva yritys myy merkittävän osan 

markkinoilla myytävästä kaupankohteesta. Keskittyneisyys voi myös viitata vähäiseen 

kilpailuun. Muokattu HHI (MHHI) kuvastaa puolestaan sitä, missä määrin tietyn alan 

yritykset ovat liitoksissa toisiinsa yhteisen omistajuuden kautta. Muokattu Herfindahl-

Hirschman indeksi delta voidaan määritellä tietylle toimialalle Kochin ym. (2020) 

mukaan seuraavasti:  

𝑀𝐻𝐻𝐼 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 =  ∑ ∑ 𝑆𝑗𝑆𝑘𝑘≠𝑗𝑗  
∑ 𝑖 𝛾𝑖𝑗𝛽𝑖𝑘

∑ 𝑖 𝛾𝑖𝑗𝛽𝑖𝑗
, (5) 

jossa j ja k ovat indeksiyrityksiä tietyllä alalla, i indeksoi instituutioita, s on yrityksen 

markkinaosuus, 𝛾 on se osuus äänioikeuksista, mitä instituutiolla on ja 𝛽 on 

instituution omistama osuus yhtiöstä. Äänioikeudet tässä tilanteessa perustuvat 

instituution hallinnoimiin äänioikeudellisten osakkeiden summiin ja vain instituutiot, 

joilla on yli 0,5 prosentin verran äänioikeutta yhtiössä, huomioidaan. Backusin ym. 

(2019) mukaan MHHI:sta on muodostunut jo yleisesti käytetty mittari 

yhteisomistuksen tason mittaamisessa. 

Seuraavaksi esitellään hieman tilastoja institutionaalisista omistusosuuksista julkis issa 

osakeyhtiöissä ja indekseissä. Lewellenin ja Lewellenin (2022) mukaan 

institutionaalinen omistusosuus Yhdysvaltalaisista julkisesti noteeratuista 

pörssiyhtiöistä oli vuonna 2017 jo 73 %. Institutionaalisten sijoittajien omistusosuudet 

indeksien perusteella vuonna 2017 olivat seuraavanlaiset: Russel 3000 78,1 %, S&P 

1500 composite -indeksi 80,2 %, S&P 500 -indeksi 80,3 %, S&P 400 MidCap -indeksi 

79,6 %, S&P 600 SmallCap -indeksi 78,5 % ja S&P Euro -indeksi 58,1 %. 

Omistusosuuksia havainnollistetaan kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Instituutioiden indeksiomistusosuudet prosentuaalisesti vuonna 2017 (Datan lähde: 

Pensions & investments10). 

Suurimmasta kymmenestä Yhdysvaltalaisesta osakeyhtiöstä vuonna 2017 omistivat 

instituutiot keskimäärin 70–85,8 %. Sijoitusneuvojat olivat suurin institutionaal inen 

osakkeenomistaja sijoitusrahastojen ja muiden sijoitusvälineiden kautta. Markkina-

arvoltaan suurimmasta yrityksestä Applesta vuonna 2017 omistivat eniten Vanguard, 

BlackRock ja State Street. Kolme suurta olivat huhtikuussa 2022 Applen neljän 

suurimman osakeomistajan joukossa. Yritysten institutionaalista omistusosuutta 

havainnollistetaan kuviossa 5. 

 

 

                                                 
10 https://www.pionline.com/article/20170425/INTERACTIVE/170429926/80-of-equity-market-cap-

held-by-institutions. 
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Kuvio 5. Instituutioiden omistusosuus-%  Yhdysvaltojen kymmenestä suurimmasta yrityksestä 

vuonna 2017 (Datan lähde Datan lähde Pensions & investments 11). 

Näistä luvuista ei voida kuitenkaan itsessään tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä 

prosentuaalinen instituutioiden omistama taso osakkeiden markkinaosuuksista on 

hyvä tai huono. Siitä, onko BlackRockin, Vanguardin ja State Streetin suuret yhdessä 

omistamat osuudet näin laajalla skaalalla hyväksi markkinoille tai onko 

yhteisomistuksella vaikutuksia esimerkiksi tuotteiden hintoihin, voidaan pohtia ja 

kuten käy ilmi Azar ym. (2016) ja Azar ym. (2018) tutkimuksista näin saattaa olla jo 

tietyillä aloilla, kuten lentoliikennealalla ja pankkialalla. Kuviosta 3 havaitaan myös, 

että kolmen suuren markkinaosuudet ETF-rahastojen markkinoilla ovat huomattavas t i 

suurempia kuin kaikilla muilla ETF-rahastojen tarjoajilla ja kuvion 1 mukaisest i 

omistusosuudet ovat suuria myös pankkien suhteen Yhdysvaltojen kuuden suurimman 

osalta. Sama toistuu myös yleisimmissä S&P 500 -indeksin yrityksissä ja 

merkittävimmillä aloilla. Suurimmat kymmenen institutionaalista sijoittajaa omistivat 

2016 joulukuussa jo 26,5 % kaikista Yhdysvaltojen osakkeista (Ben-David, Franzoni, 

Moussawi ja Sedunov 2020). 

                                                 
11 https://www.pionline.com/article/20170425/INTERACTIVE/170429926/80-of-equity-market-cap-

held-by-institutions 
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3 YHTEISOMISTUKSEN VAIKUTUKSET KILPAILUUN 

Yhteisomistuksen hypoteesin mukaan suurten sijoittajien omistaessa osakkeita useissa 

saman alan yrityksissä olisi näillä omistuksen alaisena olevilla yrityksillä kannustin 

vähentää kilpailua tuottamalla esimerkiksi vähemmän tuotteita tai nostamalla hintoja . 

Tämä viittaa suorasti yhteisomistuksen kilpailulle negatiivisiin vaikutuksiin. Tässä 

luvussa tarkastellaan yhteisomistuksesta kilpailulle aiheutuvia ja haittoja eri 

tutkimusten ja niiden tulosten valossa. 

3.1 Kilpailua haittaavat vaikutukset 

Monet kilpailevat yritykset ovat samojen suurien instituutioiden omistamia. Xien ja 

Gerakosin (2020) mukaan teorian valossa voidaan ennustaa, että osittainen 

yhteisomistus samojen sijoittajien kesken kilpailevien yritysten välillä voi johtaa 

kannustimiin, jotka pienentävät yrityksen halua kilpailla markkinoilla. Hyödyt, joita 

yksi yritys saa aggressiivisesti kilpailemalla, ovat pois toiselta yritykseltä, joka on 

samojen instituutioiden omistama. Esimerkiksi jos yritys A saa lisättyä 

markkinaosuuttaan, on se pois yrityksen B markkinaosuuksista. Molempien 

kilpailevien yritysten ollessa saman omistajan portfoliossa, laskee tällöin koko 

portfolion arvo. Tämän teorian valossa yhteisomistus voi siis muuttaa 

tuotemarkkinoita kohti monopolistista rakennetta, joka merkitsee tehokkuustapp iota 

taloudelle ja haittavaikutuksia kuluttajalle. 

Hemphillin ja Kahanin (2019) tutkimuksessa mahdollisista yhteisomistuksen kilpailua 

haittaavia vaikutuksista on hieman erimielisyyttä muihin tässä tutkielmassa 

esitettyihin tutkimuksiin. Heidän mukaansa useimmista käytetyistä menetelmistä 

puuttuu empiirinen tuki ja esimerkiksi kartellimaisuuden lisääntymiselle ei ole 

tarpeeksi empiiristä tukea. Vaikka heidän mukaansa ei kaikille menetelmille ja 

mekanismeille ole empiiristä tukea, löytävät he oman mekanisminsa ”selektiivinen 

laiminlyönti” perusteella tukea teorialle. Tämä mekanismi on johdonmuka inen 

olemassa olevan datan valossa ja mahdollisesti institutionaalisten sijoittajien käytössä. 

Tätä voidaan käydä läpi lentoliikennealan esimerkkinä. Esimerkissä on sijoittaja, jolla 

on omistuksia 10 %:in edestä kahdessa lentoliikennealan yhtiössä, joita 

havainnollistetaan kirjaimilla X ja Y. Alalla on myös kolmas kilpailija Z, josta 
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sijoittaja ei omista mitään. Kaikki kolme kilpailevat kahdella reitillä 1 ja 2. Reitillä 1 

X ja Y jakavat markkinat tasan. Reitillä 2 markkinat on jaettu tasan kaikkien kolmen 

yhtiön X, Y ja Z suhteen. Täten voidaan luoda kolme hypoteettista vaihtoehtoa, minkä 

yritys X voisi valita:  

I. Hinnan alennus reitillä 1, jolloin yrityksen Y voitot pienenevät. 

II. Hinnan alennus reitillä 2, jolloin yrityksen Z voitot pienenevät. 

III. Yrityksen siirto halvempaan sijaintiin, jolloin kiinteät kustannukset laskevat, 

mutta siirrolla ei ole vaikutusta kilpailijoihin. 

Jos yritys käyttäisi aktiivista strategiaa, niin sijoittaja kannattaisi kilpailun 

vähentämistä reitillä 1 ja kilpailun edistämistä reitillä 2. Ensimmäinen kolmesta 

valinnasta vähentää yrityksen X arvoa, toinen ja kolmas kasvataa yrityksen X arvoa ja 

kaikki kolme kasvattavat sijoittajan salkun arvoa. Kuitenkin on toinen vaihtoehto, eli 

”selektiivinen laiminlyönti”. Eli sijoittaja panostaisi niihin toimiin, jotka lisäis ivät 

yrityksen X arvoa ja samalla salkun arvoa. Sijoittaja voisi siis pyrkiä kilpailun 

edistämiseen reitillä 2 ja kustannusten alentamiseen, mutta samaan aikaan pysyä 

hiljaisena reitistä 1. Yrityksen kaupallisen ja strategisen kehittämisen johtajat (Chief 

Commercial Officer, CCO), jotka harjoittavat tätä mekanismia luovat 

kilpailunvastaisen vaikutuksen, sillä ne valikoivasti laiminlyövät tiettyjä yrityksen 

arvoa nostavia toimintoja, jotka olisivat muuten kilpailua edistäviä. Ne taas 

kannustavat yritystä aktiivisesti toteuttamaan arvoa alentavia toimenpiteitä, jotka ovat 

kilpailua haittaavia. (Hemphill ja Kahan, 2019.) 

Toisin kuin tämä teoreettinen väite yhteisomistuksen vaikutuksista, on tähän mennessä 

empiirisen kirjallisuuden valossa oletettu niin, että yhteisomistuksella ei olisi 

institutionaalisten sijoittajien toimesta vaikutusta yritysten tavoitteille tai 

markkinoiden lopputulemalle. Azar ym. (2018) ovat tutkineet markkino iden 

lopputulemia yhteisomistuksen tilanteessa, selvittäneet kuinka suuri omistuksen taso 

markkinoilla on, mitkä ovat tavat tämän tason mittaamiseen ja vaikuttaako nykyinen 

markkinoiden keskittyneisyyden taso kilpailuun. Käy ilmi, että sijoitusrahastot ja 

institutionaaliset sijoittajat omistavat korkean ja alati kasvavan osuuden 

Yhdysvaltojen julkisista osakeyhtiöistä omistusten ollessa 70 % –80 %, kuten myös 

voidaan havaita kuviosta 4 vuoden 2017 osalta. Koska muutamat varainhoitajat ja 
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instituutiot ovat todella suuria, niin se johtaa yleensä tilanteeseen missä nämä 

muutamat ovat myös suurimmat yksittäiset osakkeenomistajat useassa yhtiössä 

samalla toimialalla, kuten esimerkiksi Applen ja Microsoftin kohdalla on. Tämä 

samalla alalla toimivien useiden yhtiöiden omistus ulottuu useille toimialoil le. 

Lentoliikennealalla sama ilmiö toistuu Delta- ja American Airlines:in kohdalla. Kuvio 

6 havainnollistaa Yhdysvaltojen kahta suurinta lentoyhtiötä ja niiden kuutta suurinta 

omistajaa. Huomioitavaa on, että kuviossa oleva data ei ole samaa, kuin Azar ym. 

tutkimuksessa, mutta rakenne on samanlainen ja omistusosuudet vähintään yhtä 

suuria. 

 

Kuvio 6. Institutionaalisten sijoittajien omistusosuudet kahdesta Yhdysvaltain suurimmas ta 

lentoliikennealan yhtiöstä (Datan lähde: Yahoo finance, CNN business)12 

3.1.1 Markkinoiden keskittyneisyys lentoliikennealalla Yhdysvalloissa 

Markkinoiden tämänhetkisen keskittyneisyyden vaikutuksien tutkiminen kilpailun 

suhteen johtaa ongelmaan siitä, miten sitä kannattaisi tutkia ja onko korrelaatiossa 

yhteisomistuksen ja hintakustannusmarginaalin suhteen eri aloilla kausaliteettia. Azar 

ym. (2018) ovat tutkineet yhteisomistuksen vaikutuksia kilpailuun lentoliikenneala l la 

Yhdysvalloissa. He ovat keskittyneet tähän alaan, sillä jokaisen reitin hinta- ja 

                                                 
12 https://finance.yahoo.com/, https://money.cnn.com/data/markets  
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määrätiedot ovat julkisesti saatavilla ja jokaista reittiä voidaan pitää erillisenä 

markkinana. Näiden syiden vuoksi pystytään yhdistämään yhteisomistuksen 

keskittyminen hintoihin jossain yrityksessä tietyllä aikavälillä. Data tässä 

tutkimuksessa on myös peräisin 13F-lomakkeista.  

Tutkimuksessaan Azar ym. (2018) laskivat ensin markkinoiden keskittyneisyyden 

mitat, joissa otetaan huomioon markkinaosuuksien lisäksi myös osakkeiden tuomat 

äänioikeudet ja oikeudet yrityksen kassavirtoihin, jotka luovat yhdessä lentoyhtiön 

osakkeenomistajan taloudelliset motiivit ja kannustimet. Tutkimuksessa havaitaan, 

että kilpailua haittaavat kannustimet yhteisomistuksen vuoksi ovat yli 

kymmenkertaisia verrattuna Yhdysvaltain kauppakomission (Federal trade comission, 

FTC) ja Yhdysvaltain oikeusministeriön (Department of justice, DOJ) antamiin 

horisontaalisen fuusioiden ohjeisiin, joiden mukaan kilpailua haittaavien kannustimien 

oletetaan ”mahdollisesti kasvattavan markkinavoimaa”.13 Hernfindahl-Hirschman-

indeksiin (HHI) viitaten huomataan myös, että nämä kannustimet kasvattavat 

markkinavoimaa ja Azar ym. mukaan ne ovat myös yli kymmenen kertaa suurempia 

mitä HHI-kynnyksen ylittäminen vaatii. Kynnyksen ylittäminen Yhdysvallo issa 

tarkoittaa sitä, kun HHI saa yli 0,25 suuruisen arvon. HHI lasketaan seuraavalla 

tavalla: 

𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑆𝑖
2,𝑁

𝑖=1  (6) 

jossa 𝑆𝑖 on yrityksen i markkinaosuus markkinoilla ja N on yritysten lukumäärä. Näin 

ollen markkinoilla, joilla on esimerkiksi neljä yritystä, jolla kullakin on 25 % 

markkinaosuus, on Herfindahl-Hirschman-indeksi 0,252 +0,252+0,252+0,252 = 0,4375. 

HHI vaihtelee 1/N:stä yhteen, missä N on markkinoilla olevien yritysten lukumäärä. 

Havaitaan myös, että tämä yhteisomistuksen keskittyminen muuttaa aikasarjavaihte lua 

HHI:ssä. Näiden faktojen pohjalta Azar ym. (2018) toteavat, että on kohtuullista 

olettaa yhteisomistuksella olevan vaikutusta tuotteiden hintoihin. Azarin tekemien 

                                                 
13 U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission Horizontal merger guidelines , 

https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010. 



24 

 

laskelmien perusteella saadaan tulokseksi, että Yhdysvaltojen lentoliikenteen lippujen 

hinnat ovat 3 % –7 % korkeammat kuin mitä ne olisivat erillisen omistuksen 

tilanteessa. Alan nettovoittomarginaali oli 4 %:in luokkaa kyseisellä ajanjaksolla, joten 

tämä hintojen korkeampi taso verrattuna tilanteeseen ilman yhteisomistusta on 

taloudellisesti huomattava.  

3.1.2 Yhteisomistus tuotemarkkinoilla 

Koch ym. (2020) ovat tutkimuksessaan pyrkineet tutkimaan instituutio iden 

yhteisomistuksien vaikutuksia teollisuuden ja tuotemarkkinoiden kilpailussa. Pohjana 

tässä tutkimuksessa on käytetty ajatusta yhteisomistuksen mahdollisista vaikutuksista, 

eli sitä mahdollisuutta, että saman omistajan alla olevien yritysten strategiset toimet 

markkinoilla aiheuttavat kielteisiä ulkoisvaikutuksia kilpailijoilleen. Täten 

omistavalla instituutiolla olisi kannustimia vaikuttaa omistamiensa yritysten johtajiin, 

niin että ne tekevät päätöksiä, joilla on potentiaalia maksimoida koko salkun arvo, eikä 

yhden yrityksen markkinaosuutta tai voittoja. Yhteisomistuksella on ollut Azar ym. 

(2018) mukaan jo mahdollisia vaikutuksia lentoliikennealalla Yhdysvalloissa ja se on 

johtanut korkeampiin hintoihin muun muassa lentolipuissa. Tutkimuksissaan Koch 

ym. ovat käyttäneet samoja menetelmiä esimerkiksi MHHI deltaa ja dataa 13F-

lomakkeista, joita useimmissa muissakin tässä työssä esitellyissä tutkimuksissa on 

käytetty. Kochin ym. tutkimuksissa on havaittu, että trendi osoittaa kasvaneeseen 

yhteisomistuksen määrään, mutta sillä ei ole suoranaista vaikutusta lyhyellä aikavälil lä 

tuotteiden myyntihinnan ja kustannuksen eron kasvuun. Kochin ym. mukaan 

yhteisomistuksen perusteella ei voida luotettavasti perustella tietyn alan tuottavuutta , 

ainakaan suurissa määrin. Tulokset ovat ristiriidassa lisääntyneen yhteisomistuksen 

suhteen, jos se vähentäisi kilpailua markkinoilla. Tutkimuksen pohjalta yhden alan 

tuloksia yhteisomistuksen vaikutuksista muun muassa lentoliikennealalla ja 

pankkisektorilla Azarin ym. (2016) ja Azarin ym. (2018) tutkimuksien pohjalta ei 

voida yleistää laajasti muille aloille.  

3.1.3 Yhteisomistus ja innovointi 

Euroopan Unionin talouspolitiikan valiokunnan teetättämässä tutkimuksessa 

yhteisomistuksesta Euroopassa (Frazzani, Noti, Schinkel, Seldeslachts, Banal Estanol, 
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Boot, ja Angelici, 2020) käy ilmi yhteisomistuksen haitat myös tuotekehitystä ja 

innovointia kohden esimerkkinä käytettävävien maatalouskemian ja 

kasvinsuojeluteollisuudessa tapahtuneiden Dow/Dupont- ja Bayer/Monsanton-

fuusioiden tapauksissa. Päätelmät näissä tapauksissa ei ole suoraan sovellettavissa 

muille sektoreille, mutta ne ovat hyödyksi auttamaan ymmärtämään yksipuolisten 

haittavaikutusten teoriaa kilpailuoikeuden näkökulmasta. Tutkimuksessa käy ilmi, että 

Dow/DuPont-fuusiossa pieni ryhmä osakkeenomistajia omisti 29–36 % näistä 

yrityksistä, jotka ovat toistensa suurimpia kilpailijoita maatalouskemian alalla. Tässä 

fuusiossa tutkimuksen mukaan yhteinen omistus ei todennäköisesti johtanut 

määräysvaltaan yrityksessä, mutta se ei sulje pois sitä, että osakkeenomistajat eivät 

koittaisi vaikuttaa omistamiensa yritysten johtamiseen. Yhteisomistuksen tilanteessa 

fuusioiden jälkeen ilmeni yksipuolisia vaikutuksia innovoinnin kannustimisen 

suhteen. Todetaan myös, että nykyiset markkinoiden keskittymisen arvioimisen 

menetelmät, kuten HHI aliarvioivat osapuolten markkinavoimaa. Frazzanin ym. 

tutkimuksessa käytettiin täten MHHI:tä, joka ottaa markkinoiden keskittyneisyyden 

lisäksi huomioon yhteisomistuksen keskittymisen tietyllä markkinalla.  

Tutkimuksessa kyseisellä alalla ja fuusioihin liittyen todetaan, että yhteisomistukse l la 

voi olla vaikutuksia yrityksen innovointiin tuotekehityksen kautta ja tämän kyseisen 

tapauksen suhteen se saattaisi pienentää kannustimia innovoida. Komission mukaan, 

kun yritys lisää innovointia tuotekehityksen ja tutkimustyön muodossa, syntyy 

kustannuksia, jotka pienentävät sen nykyisiä voittoja sen odottaessa innovoinnista 

tulevaisuudessa saatavia voittoja. Tällaiset tulevaisuudessa saatavat hyödyt 

muodostuisivat tutkimuksen mukaan alan tuotteiden hintakilpailun kautta, ja tämä 

tapahtuu luonnollisesti kilpailijoiden kustannuksella, sillä yhden yrityksen päätös 

kilpailla innovaatioiden avulla aiheuttaa komission mukaan tuottojen vähenemistä 

tälle kyseiselle yritykselle ja täten tulevaisuudessa hintakilpailun kautta se vaikuttaa 

myös kilpailijoiden voittoihin. Yhteisomistuksen tilanteessa tämä johtaisi tilanteeseen, 

missä lopputulema aiheuttaa sijoitussalkun arvonalentumisen sille 

osakkeenomistajalle, jolla on omistuksia tässä innovointia harjoittavassa yrityksessä 

ja sen kilpailijoissa. Tutkimuksen mukaan nykyisen hintakilpailun suhteen 

tämänhetkisen yhteisomistuksen huomattavan tason takia on syytä olettaa yhteisen 

osakeomistuksen vaikuttavan negatiivisella tavalla innovaation hyötyihin yrityksissä, 

jotka ovat tämän yhteisomistuksen alaisena. (Frazzani ym. 2020.) 
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Käy ilmi, että Dow/Dupontilla on yhteisomistuksia useissa suurissa 

maatalouskemikaalialan yrityksissä näillä markkinoilla. Täten komissio teki 

päätelmän, että innovaation luoman kilpailun suhteen kasvinsuojelussa käytetyissä 

kemikaaleissa pitäisi olla vähemmän intensiivistä kuin alalla, jossa ei ole yhteis iä 

osakkeenomistuksia. Ylempänä mainittu Bayer/Monsanto on yksi maailman 

suurimmista maataloudessa käytetyistä kasvien jalostajista ja kasvinsuojeluaine iden 

tuottajista. Myös Bayer/Monsanton suhteen komissio toisti Dow/DuPontin päätelmät.  

(Frazzani ym. 2020.) 

Yhteenvetona tutkimuksessa päästään siihen, että nämä kaksi fuusiota ovat hyvin 

alakohtaisia ja sitä ei voi suoraan soveltaa muille aloille ilman asiamukaista markkina -

analyysiä. Yleensä tilanteet, jossa vähemmistöosakkeenomistus on aiheuttanut 

huomiota kilpailun suhteen, on noin 10–25 %, ja komission mukaan Dow/DuPonti:ssa 

tämä taso on vielä korkeampi. Komissio on yhteenvetonaan ilmoittanut olevansa 

halukas tutkimaan yhteisomistuksen vaikutuksia kilpailuun näiden yritysten 

yksipuolisen toiminnan vuoksi. Komissio huomautti myös yhteenvedossaan, että 

suuret vähemmistöosakkeenomistajat voivat käyttää enemmän määräysvaltaa, kuin 

mitä niiden omistamien osakkeiden määrä antaa ymmärtää. (Frazzani ym. (2020). 

3.1.4 Start up-yritykset ja yhteisomistus 

Eldar ja Grennan (2021) ovat tutkineet yhteisomistuksen vaikutuksia start up-

yrityksiin muun muassa pääomasijoittajien näkökulmasta. Tutkimuksessa otetaan 

huomioon kritiikki, jota monet muut tutkimukset yhteisomistuksesta ovat saaneet, eli 

se, että ne ottavat huomioon laskelmissaan yhteisomistuksen tasosta ja sen 

vaikutuksista vain julkiset osakeyhtiöt ja täten jättävät kokonaan ulos yksityiset yhtiöt. 

Esimerkiksi Backus ym. (2020) osoittavat, että yksityiset yritykset, jotka kilpailevat 

julkisten yritysten kanssa, saattavat vaikuttaa yhteisomistuksen mittareihin ja tuottaa 

vääristyneen kuvan kilpailuun vaikuttavista kannustimista, esimerkiksi kilpailua 

vähentävistä vaikutuksista. Eldar, Grennan ja Waldock (2019) tutkimuksen mukaan 

yhteisomistus myös pääomasijoittajissa on kasvanut samalla ajanjaksolla, kun kilpailu 

olisi myös vähentynyt markkinoilla yhteisomistuksen myötä.  
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Eldarin ym. tutkimuksessa käy ilmi, että pääomasijoittajat ovat myös aktiivisemp ia 

yritysten toiminnassa, mitä institutionaaliset sijoittajat julkisissa osakeyhtiöissä ja 

pääomasijoittajilla onkin muun muassa veto-oikeuksia tärkeisiin asioihin. 

Tutkimuksessa todetaan, että suurempi julkisten yritysten yhteisomistus johtaa siihen, 

että saman alan start up-yrityksiin sijoitetaan enemmän pääomasijoittajien toimesta ja 

yhteisomistukset näissä start up-yrityksissä ovat myös isompia. Täten todetaan myös, 

että start up-yritykset voivat luoda positiivisia vaikutuksia kilpailun suhteen 

markkinoilla, joilla julkisten yritysten yhteisomistus luo kilpailua haittaavia 

vaikutuksia. Esimerkkinä tästä voidaan pitää Robinhood-sijoitussovellusta, joka loi 

mahdollisuuden sijoittaa ilman kuluja, ja tämän jälkeen isommat palveluntarjoa jat 

joutuivat seuraamaan perässä. (Eldar ym., 2021.) 

3.2 Mahdolliset hyödyt kilpailun suhteen 

Frazzani ym. (2020) mukaan koskien suurten instituutioiden yhteisomistusta 

Euroopassa, kilpailulle löydetään myös positiivisia vaikutuksia tilanteessa, jossa 

yhteisomistusta esiintyy. Tutkimuksessa analysoidaan tämän yhteisomistuksen 

erityispiirteitä Euroopan alueella ja tarkastellaan kilpailupolitiikan ja yritysten 

hallinnon välistä suhdetta osakkeenomistajaan.  

Mahdollisia hyötyjä yhteisomistuksesta voidaan saavuttaa rahoitusala l la . 

Makrotasolla voi tulla vaikutuksia, jossa yhteisomistus auttaisi saavuttamaan vakautta 

rahoitusjärjestelmälle kriisien aikana. Myönteisinä vaikutuksina voi olla myös 

instituutioiden vaikutukset hallintoon, eli ne voivat valvoa johtamista tehokkaammin 

kuin hajallaan olevat omistajat, joilla kannustimia tähän ei ole niin paljoa. Mikrotason 

positiivisia vaikutuksia kilpailun edistämisen näkökulmasta voisi olla hyödyt, joita 

passiivisiin indeksirahastoihin sijoittavat henkilöt saavat. Nämä henkilöt hyötyvä t 

alhaisista kaupankäyntikuluista ja suurien instituutio iden kokemuksesta 

omaisuudenhoidon saralla. Institutionaaliset sijoittajat lisäävät myös likviditeet t iä 

osakemarkkinoilla, joka on myös yksi makrotason hyödyistä. 

OECD:n (2017) yhteisomistusta koskevan raportin mukaan taloudelliset huolet 

vakaudesta saattavat lisätä itsessään yhteisomistusta ja ovat siten ristiriidassa kilpailun 

näkökulmasta. Raportissa todetaan myös, että likviditeettikriisin aikana kerätty 
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pääoma, esimerkiksi pankkien pelastamiseksi institutionaalisten sijoittajien toimesta , 

on esimerkki siitä, miten institutionaalisten sijoittajien läsnäolo voisi vaikuttaa 

myönteisesti rahoitusjärjestelmän vakauteen. Hen ja Huangin (2016) mukaan 

yhteisomistuksella voi myös olla positiivisia vaikutuksia, sillä yhteisomistuksessa 

olevat yritykset saavat yleensä korkeamman markkinaosuuden kasvun 

yhteisomistuksessa olevien yritysten välisen yhteistyön vuoksi. 

3.3 Yksipuolisten vaikutusten haittojen teoria 

Teoreettinen ja empiirinen kirjallisuus yksipuolisista ja koordinoiduista 

haittavaikutuksista liittyen yhteisomistukseen on vielä alkuvaiheessa, täten aiheesta ei 

voida luoda vielä lopullisia johtopäätöksiä. Azarin ym. (2016) ja Azarin ym. (2018) 

tutkimuksista käy ilmi nouseva huoli siitä, että yhteiset omistajat saattavat vaikuttaa 

johdon tasolla niin, että se saattaa kannustaa yrityksiä kilpailemaan vähemmän 

kilpailijoidensa kanssa. Tämän ajatuksen ydin on siinä, että yksipuolinen hinnannousu 

yhdenkään yhteisesti omistetun yrityksen puolelta tuottaisi voittoja horisontaalisten 

yhteisten omistajien taskuun. Perimmäinen perustelu on se, että erillisessä 

omistuksessa olisi jokaisen yrityksen tavoitteena maksimoida voittoa, mutta 

yhteisomistuksen tilanteessa yrityksen tavoite saattaa jäädä sivuun.  

Patel (2019) argumentoi myös, että yksipuolisten haittojen vaikutusten teorian valossa 

instituutiot, jotka omistavat pieniä määriä toistensa kilpailijoista, voisivat pidemmällä 

aikavälillä ansaita enemmän, jos yritykset, joita he omistavat kilpailisivat vähemmän 

toisiaan vastaan. Tällöin tässä tilanteessa jonkin yrityksen johto pyrkisi 

maksimoimaan jonkinlaisen painotettujen voittojen summan, jonka odotetaan olevan 

yksittäiselle osakkeenomistajalle yhtä suuri kuin mitä voittojen summa on 

osakkeenomistajaa kohtaan kaikista yrityksistä relevantilla markkinalla. Tämän 

vuoksi yrityksellä olisi kannustin kilpailla vähemmän kuin tilanteessa, jossa ei olisi 

yhteisomistusta, sillä joidenkin osakkeenomistajien portfolio sisältäisi muiden 

kilpailijoiden osakkeita. Tilanne johtaa siihen, että osa yrityksen voittojen 

vähenemisestä vähentyneen kilpailun vuoksi palaa kuitenkin yrityksen omistaji l le 

yhteisen omistuksen kautta, sillä kilpailija on myös omistajan portfoliossa. (Patel, 

2019.) 
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Tämän teorian kannattajien mukaan yhteisomistuksessa on vahvasti läsnä myös 

johdon päätöksiin vaikuttaminen. Olisi myös mahdollista muokata yritysjohdon 

kannustimia osallistua tehokkaasti tällaisiin kilpailunvastaisiin toimiin yli luontaisten 

kannustimien. Yhteisomistuksen sanotaan siis omaavan potentiaalia luoda 

yksipuolisia kilpailunvastaisia vaikutuksia hintojen nostamisen muodossa tai 

yritysjohtoon vaikuttamalla. (Monopolkomission report 2018.) 

Salop ja O’Brien. (2000) ovat tutkineet miten yritykset tekevät päätöksiä ’osittaisen 

omistuksen teorian mukaan’ kun omistajilla on eroavat intressit. Heidän mukaansa 

osittaisen omistuksen kilpailulliset vaikutukset riippuvat kahdesta erillisestä ja 

erottuvasta tekijästä: taloudellisista intresseistä ja yrityksen hallinnasta. Työssään he 

erottelevat eri tilanteita liittyen osittaiseen omistukseen. Voidaan kuvitella tilanne, 

jossa on yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli yhdellä osakkeenomistajalla on intressejä 

niin rahallisesti kuin hallinnan puitteissa yritykseen. Toisessa tilanteessa omistus on 

hajallaan taloudellisesti, eli yksikään ei omista enemmistöä osakkeista, vaan 

vähemmistöllä on yhdessä valta. Viimeisimmässä tilanteessa yksipuolisten 

vaikutusten teorian mukaan yhteisesti omistetun yrityksen johdolla saattaa olla 

kannustimia hyötyä yhteisomistajien intressien mukaan, muiden omistajien 

kustannuksella.  

3.4 Koordinoitujen haittavaikutusten teoria 

Euroopan Unionin komission teettämässä tutkimuksessa talousvaliokunnalle käydään 

läpi myös mahdollisia haittavaikutuksia koordinoitujen vaikutusten muodossa: Miten 

teorian valossa yhteisomistus voisi helpottaa kilpailevien yritysten välistä 

koordinaatiota tai yhteistyötä? Näitä vaikutuksia kuvataan koordinoiduiks i 

vaikutuksiksi. Yhteisomistuksen tilanteessa voi syntyä olosuhteita, jotka voivat suosia 

koordinointia kilpailijoiden kanssa. Fuusiovalvonnassa koordinoidut vaikutukset 

viittaavat siihen faktaan, että fuusion jälkeen on todennäköistä, että fuusioituvat 

yritykset ja kilpailijat koittavat kasvattaa markkinavoimiaan koordinoimalla 

liiketoimia. (Fabra  & Motta, 2013; Frazzani ym., 2020.) 

Yhteisomistuksen tilanteessa Rock ja Rubinfeld (2018) mukaan, yhteiset 

osakkeenomistukset saattavat helpottaa mukana olevien sijoitusyhtiöiden liittymistä 
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mukaan koordinoituun käyttäytymiseen koordinoitujen lopputulosten saavuttamiseks i 

niiden omistamissa yrityksissä. Tyypillisesti tietyntyyppiset kilpailurakenteet ovat 

sopivia koordinoituihin vaikutuksiin. Korkean kilpailun markkinoilla kilpailijo iden 

voi olla vaikeaa organisoida kartellia, koska kyseisellä omistusrakenteella on paljon 

kilpailevia toimijoita. Keskittyneillä markkinoilla mahdollisuudet koordinoint i in 

hintojen osalta on suuremmat, sillä kilpailun määrä on pientä. Vaikka tällaiset 

kannustimet ja mahdollisuudet kasvavat yhteisomistuksen tilanteessa, ei se tarkoita 

sitä, että yhteisomistus olisi aina syynä kilpailunvastaisiin vaikutuksiin tai 

koordinoituihin vaikutuksiin.  

Selkein mahdollinen yhteisomistuksesta seuraava kilpailua haittaava vaikutus voisi 

tulla selvän koordinaation muodossa. Koordinoitujen haittavaikutusten teorian 

mukaan, salainen yhteistyö voisi olla todennäköistä, sillä omistajilla olisi kannustimia 

toimia niin, että ne vaikuttavat yrityksen johtoon päämääriensä saavuttamiseksi. Tämä 

voisi tapahtua muun muassa hintojen nostamisella yli kilpailullisen tason tai tuotantoa 

rajoittamalla. Yksi esimerkki tällaisesta on yhteisomistajan kyky toimia 

kartellimaisena johtajana, joka antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kilpailevil le 

yhteisomistuksessa oleville yrityksille esimerkiksi kommunikoimalla 

hinnankorotuksista tai tuotantomääristä. (Rock & Rubinfeld, 2018.) 
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4 YHTEISOMISTUKSEN VAIKUTUKSET YRITYSHALINNON 

TASOLLA 

Millaisia ovat institutionaalisten sijoittajien motiivit ja miten ne voivat aktiivisen 

osakkeenomistajan näkökulmasta vaikuttaa yrityshallintoon teorian ja empiir ian 

valossa? Tiedetään, että instituutioiden omistusosuus julkisista yhdysvaltalais ista 

yrityksistä on noussut vuoden 1980 32 %:in tasosta jo 73 %:iin asti vuonna 2017 

perustuen 13F-lomakkeisiin. Huomioitavaa on myös, että sata suurinta sijoitusyhtiötä 

omistavat jo yli puolet koko osakepääomasta Yhdysvaltain markkinoilla. Tällä 

suurella muutoksella omistajuusosuuksissa on potentiaalia vaikuttaa julkisten 

yritysten hallintoon, jos institutionaalisilla sijoittajilla on erilaisia kannustimia kuin 

muilla osakesijoittajilla (Lewellen  & Lewellen, 2022). 

4.1 Mahdolliset tavat vaikuttaa hallintoon 

Institutionaaliset sijoittajat ovat perinteisesti ottaen passiivisia sijoittajia ja 

osakkeenomistajia, eli ne välttävät riskejä mahdollisimman paljon, eivätkä ne ole 

sitoutuneita omistajia. Passiivinen institutionaalinen sijoittaja viittaa sijoittajaan, joka 

pyrkii omaksumaan passiivisen portfoliostrategian, jossa voittoja pyritään 

maksimoimaan kopioimalla ja pitämällä vertailuindeksiä. Viime vuosikymmenien 

kehitys sijoitustoiminnassa ja omistusosuuksien keskittymisessä luo kuitenkin huolta 

myös hallintoa kohtaan, sekä siihen kuinka se voi tämän johdosta vaikuttaa 

markkinoiden tehokkuuteen ja taloudelliseen vakauteen.14 Viimeaikaiset tutkimukse t 

osoittavatkin, että suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ääntään 

valtakirjaäänestyksen muodossa ja mahdollisesti kulissien takana tapahtuvan 

yhteistyön muodossa johdon kanssa (McCahery ym. 2016). On myös kirjallisuutta, 

jossa käsitellään tilannetta missä instituutiot voisivat estää tuotemarkkino iden 

kilpailua muokkaamalla johdon kannustimia, kun ne ovat sijoittajina monissa saman 

alan yrityksissä (Azar ym., 2018). Kuitenkaan tämän perusteella ei voida tehdä 

                                                 
14 International Monetary Fund Global Financial Stability Report April 2019. 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2019/03/27/Global-Financial-Stability-Report-

April-2019 
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lopullista johtopäätöstä siitä, että institutionaalisilla sijoittajilla olisi motiivia muuttaa 

johdon kannustimia kilpailun muokkaamiseksi.  

McCaheryn ym. (2016) tutkimuksessa keskityttiin kahteen seikkaan: siihen miten 

sijoittajat tekevät päätöksiä, kun ne ovat tyytymättömiä sen toimintaan, eli niin sanottu 

exit, ja äänen käyttö. Tämä päätöksenteko pohjautuu teoreettiseen malliin ja 

kyselytutkimukseen, jolla voidaan saada informaatiota siitä mitkä ovat sijoittajan 

preferenssit ja toimintatavat heidän mukaansa. McCahery ym. havaitsevat, että 

institutionaalisten sijoittajien preferenssit ja toiminnot ovat hyvinkin linjassa 

teoreettisen kirjallisuuden kanssa. Tutkimuksessa huomataan, että institutionaaliset 

sijoittajat ovat aktiivisesti tekemisissä yhtiöiden hallintojen kanssa ja äänestävät 

yhtiökokouksissa. Tämä käy myös ilmi stewardship-raporteista ja niitä käydään läpi 

luvuissa 4.3.1 ja 4.3.2 Sijoitushorisontti on myös tärkeä osa osallistumisen kannalta. 

Mitä pidempi on sijoitushorisontti, sitä enemmän sijoittajat mahdollisesti puuttuvat 

yrityksen asioihin.  

4.2  Yhteisomistuksen malli ja yrityshallinto 

Backusin ym. (2019) käyttämää yhteisomistuksen mallia, jossa yritys maksimoi 𝛾-

painotetun summan sijoittajien salkkuja, 𝛽 on implisiittisesti yrityshallinnon malli. 

Miksi siis yrityksiä kiinnostaa eniten suuret osakkeenomistajat ja miten suuri 

äänimäärä vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon? 

Rotembergin (1984) mukaan, sijoitussalkkujen eroavaisuustilanteessa paino 

kassavirralle on 𝛾𝑓𝑠 =  𝛽𝑠𝑓 . Ei ole kuitenkaan selvää tapaa, miten 𝛾 tulisi mallintaa. 

Voidaan myös käyttää Banzhaf Power -indeksiä, joka on äänestysvoiman malli. 

Toisaalta voidaan myös tehdä niin, että yritykset, joilla on korkeampi  ∑ 𝛽𝑠𝑓𝑓  annetaan 

pienempi paino kassavirralle 𝛾𝑠𝑓 . Backus ym. (2019) käyttävät omissa laskelmissaan 

painoa, jossa 𝛾𝑓𝑠 =  𝛽𝑠𝑓 . Backus ym. (2019) toteavat kuitenkin, että oli toiminnallinen 

muoto mikä tahansa, niin siitä nousee niin sanottu vastalause yhteisomistuksen 

hypoteesia kohtaan. Suuret varainhoitajat, kuten Vanguard toimivat asiakkaidensa 

puolesta, jotka ovat näitä lopullisia omistajia. Olisiko täten näillä varainhoitaj il la 

kannustimia vaikuttaa yritysten väliseen yhteistyöhön? Yhteisomistuksen painotetut 



33 

 

voitot k olettaa, että näillä varainhoitajilla olisi intressiä vaikuttaa yhteistyöhön 

yritysten välillä. Brav’n, Jiangin, Lin, ja Pinnigntonin (2020) mukaan on olemassa 

empiiristä todistusaineistoa, että nämä varainhoitajat ovat aktiivisia vaikuttaj ia 

yritysjohdon tasolla. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä kuinka vahvoja nämä 

kannustimet vaikuttaa johdon tasolla mahdollisesti ovat. Tämän aihealueen osalta olisi 

otollista saada lisää tutkimusta, siitä miten suurten instituutioiden suuret äänimäärät 

todella voisivat vaikuttaa yritysten päätöksentekoon. 

4.3 Institutionaalisten sijoittajien äänestyskäyttäytyminen  

Miten ja missä määrin Vanguard ja BlackRock äänestävät ja osallistuvat niiden 

omistamien yritysten yhtiökokouksissa? Tietoa on kerätty BlackRockin ja Vanguardin 

julkaisemista stewardship-raporteista. Ne ovat laissa määrättyjä hallinnointikood in 

raportteja (Stewardship code), tämä koodi vaatii institutionaalisten sijoittaj ien 

läpinäkyvyyttä niiden sijoitusprosesseista ja niiden toiminnoista muun muassa 

äänestämisen osalta yhtiökokouksissa. Frazzanin ym. (2020) tekemässä tutkimuksessa 

on analysoitu osakkeenomistajien sitoutuneisuutta BlackRockin ja Vanguardin osalta 

ja erityisesti painotettu äänestyspolitiikan osuutta kuten myös, sitä miten eturistiriitoja 

hallinnoidaan, sillä nämä ovat tärkeitä yhteisomistuksen kannalta. Raporteista selviää, 

että yhtiöt äänestävät laajasti yhtiökokouksissa ja ovat tekemissä yhtiöiden hallitusten 

kanssa. Hallitusten kanssa yhtiöt ovat tekemisissä erityisesti liittyen hallituksen 

kokonpanoon, palkkioihin ja vastuullisen sijoittamisen (ESG policy) käytäntöihin 

liittyen. Äänestäminen näillä instituutioilla tapahtuu useimmiten valtakirjaäänestyksen 

muodossa (Proxy voting). Tilastojen valossa useimmiten ne äänestävät hallituksen 

ehdotuksien puolesta. (Frazzani ym., 2020.) 

4.3.1 Vanguard ja sen äänestyspolitiikka 

Vuoden 2015 loppuun mennessä Vanguardilla oli omistuksia jo 1500 yrityksessä 

Euroopassa ja se oli muun muassa toiseksi suurin institutionaalinen omistaja Euroopan 

pankkisektorilla niin kutsuttujen blockholdingsien, eli huomattavan suurten 

omistusosuuksien perusteella. 
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Vanguardin vuoden 2019 valtakirjaäänestyksien aikana yhtiö oli mukana 868 

yrityksessä äänestämässä 169 746 eri ehdotukseen. Vuonna 2019 yhtiö oli mukana yli 

140 yrityksen toiminnassa Euroopan alueella ja nämä 140 yritystä kattavat jo 47 % 

koko Euroopan hallinnoitavasta osakepääomasta. Yritys raportoi olleensa mukana 

hallitusten kanssa keskustelemassa strategioista ja riskeistä. Vuonna 2018 Vanguard 

aloitti Eurooppa-painotteisen sijoitustoiminnan ohjaustiimin Lontoon toimistossaan 

parantaakseen sitoutumistaan ja taloudenhoitoaan Euroopassa. Yhdysvallo issa 

äänestäminen on keskitetty tietylle yritykselle konsernin sisällä. Valtakirjaäänestystä 

kaikkien Vanguardin indeksi- ja aktiivirahastojen puolesta hallinnoi Investment 

Sterwardship tiimi 82. Valtakirjalla äänestämistä varten Vanguard on ottanut käyttöön 

valtakirjaäänestysmenettelyt ja -ohjeet. Tavoite äänestyksessä on tukea ehdotuksia ja 

johtajaehdokkaita, jotka maksimoivat rahastojen ja osakkeenomistajien arvoa pitkällä 

aikavälillä. Mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi yhtiö on määritellyt käytännöt, 

joihin on puututtava valtakirjalla äänestämisen ja hallinnon suhteen. 

Valtakirjaäänestys ja asiakastoiminnot on erotettu toisistaan ja myös dokumentoiduil la 

ohjeilla pyritään välttämään ristiriitoja. (Vanguard Stewardship Policy 2016; 

Vanguard Investment Stewardship report 2019; Frazzani ym., 2020.) 

4.3.2 BlackRock ja sen äänestyspolitiikka 

BlackRockilla on organisaation sisällä oma omistajaohjaukseen keskittyvä tiimi, 

BlackRock Investment Stewardship tiimi (BIS), joka on vastuussa omistajien äänen 

käytöstä yhtiön sijoituksissa. BlackRockin instituutioasiakkaana on mahdollista päästä 

myös itse äänestämään yhtiökokouksissa, eli epäsuorasti yhtiön kautta osakkeita 

omistavat voivat käyttää omistusosuuksiensa mukaisen määrän verran ääntään 

yhtiökokouksissa.  

Vuoden 2019 aikana BlackRock oli mukana 2 050 yrityksessä ja äänesti 16 214 

tapaamisessa 155 131 ehdotukseen. Yhtiö on suurin institutionaalinen sijoittaja 

Euroopan alueella varallisuudella mitattuna, ja se hallinnoi yli 1,35 biljoonan euron 

edestä eurooppalaisia osakkeita vuonna 2017. Yhtiö on omaksunut EU:n markkino il le 

tehtäville sijoituksille omat sitoutumispolitiikat. BlackRockin sijoitusten 

hallinnointitiimi koostuu 40 ammattilaisesta. Se on keskusyksikkö yrityksen 

näkemyksille eri salkuista ja pyrkii esittämään selkeän viestin siitä, miten yhtiö toimii 
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ja lähestyy yritysjohtamista kohtaan. Yhtiö on ollut mukana yhtiökokouks issa 

omistamissaan yhtiöissä, lisäksi yhtiö on suorassa vuorovaikutuksessa johdon kanssa 

ja antanut yritykselle aikaa korjata mahdolliset huolenaiheet ennen äänen jättämistä. 

Nämä huolenaiheet eivät kuitenkaan käy ilmi raporteista, eikä voida tietää milla is ia 

vaikutuksia sillä voi olla yrityksen sijoitusstrategiaan. BlackRock saattaa myös olla 

tekemissä jonkin omistamansa yrityksen kanssa yhteistyössä muiden organisaatio iden 

kanssa, kun lainsäädäntö sen sallii ja yhtiö kokee sen hyödylliseksi halutun 

lopputuloksen saavuttamiseksi. Yhtiön mukaan sen hallinnointitiimi ylläp itää 

käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka estävät kohtuuttoman vaikutuksen yhtiöihin sen 

valtakirjaäänestyksen vuoksi. (BlackRock Stewardship report 2019; Frazzani ym., 

2020.) 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Backusin ym. (2019) mukaan tilanteessa, jossa suuret instituutiot omistavat 

huomattavia osuuksia saman toimialan yrityksistä, olisi näillä yrityksillä kannustimia 

pehmentää kilpailua, sillä muuten se haittaisi sijoittajaa. Täten yhteisomistuksen 

tilanteessa julkisesti noteeratut yritykset eivät enää kilpailisi aggressiivisesti toisiaan 

vastaan ja täten tarjoaisi kuluttajalle korkealaatuisia tuotteita alhaisimmilla hinnoil la. 

Ne alkaisivat siis toimimaan kartellimaisesti tai monopolimaisesti samalla laittamalla 

painoja kilpailijoidensa voitoille, jolloin hinnat nousevat ja tilanteessa lopulta kärsii 

kuluttaja. Tämä on ristiriidassa perusoletuksen kanssa, jonka mukaan yritys maksimo i 

vain omia voittoja, sillä muuten sijoittajat ottaisivat sijoittamansa pääoman pois 

yrityksestä. Viime vuosikymmenten trendi on osoittanut, että institutionaaliset 

sijoittajat ovat kasvattaneet omistusosuuksiaan julkisissa osakeyhtiö issä 

huomattavasti, kuten luvussa 2 on esitetty. Myös kotitaloudet ovat kasvavissa määrin 

sijoittaneet varojaan varainhoitajien kautta. (Fichtner 2019.) Sijoitusyhtiö iden 

instituutin raportin mukaan vuodelta 2015 käy myös ilmi, että Yhdysvallo issa 

kotitalouksien omistukset sijoitusrahastoissa ovat luonnollisesti myös kasvaneet 

huomattavasti vuodesta 1980 vuoteen 2014.15 Hypoteesin mukaan tässä uudessa 

tilanteessa, jossa instituutiot omistavat suuria osuuksia samalla toimialalla toimivista 

yhtiöistä, eivät ne halua yksittäisten yritysten maksimoivan voittojaan, vaan koko alan 

maksimoivan voittoja.  

Tutkimuksia yhteisomistuksen hypoteesista ja sen vaikutuksista on jo useita. Osa 

tutkimusten tuloksista viittaavat siihen suuntaan, että yhteisomistuksella on 

vaikutuksia hintoihin, kuten Azarin ym. 2016; Azarin ym. 2018; Frazzanin ym. 2020. 

Esimerkiksi Azarin ym. (2018) tukimuksessa todetaan, että lentoliikenneala l la 

Yhdysvalloissa on yhteisomistuksen tilanteessa ollut vaikutusta lippujen hintoihin. 

Myös pankkialalla on mahdollista, että yhteisomistuksella on ollut vaikutusta hinto ihin 

(Azar ym. 2016). On kuitenkin huomioitava, että yhteisomistuksen mittaamisessa 

jätetään huomioimatta yksityiset yritykset, jotka kilpailevat julkisten yritysten kanssa 

ja tällä saattaa olla Backusin ym. (2020) mukaan vaikutusta yhteisomistuksen 

                                                 
15 Investment Company Fact Book 2015 Figure 6.1 sivu 114. 

https://www.ici.org/system/files/attachments/2015_factbook.pdf 
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mittaamiseen ja kilpailua vaikuttaviin tekijöihin. Eldar ym. (2020) ovat ottaneet tämän 

huomioon tutkimuksessaan yhteisomistuksen vaikutuksista start up -yrityksiin ja 

toteavat, että vaikka julkisten yritysten yhteisomistuksesta seuraisi hintojen nousua ja 

kilpailua haittaavia vaikutuksia, loisi se myös mahdollisuuksia innovatiivisille start up 

-yrityksille markkinoilla. Tutkimuksessa selviää myös se, että start up -yritysten 

yhteisomistus on noussut sitä myötä, kun markkinoilla kilpailu olisi yhteisomistuksen 

johdosta vähentynyt. Kochin ym. (2020) tutkimuksen mukaan yhteisomistuksella on 

kasvava trendi, mutta sillä ei olisi suoranaista vaikutusta lyhyellä aikavälillä tuotteiden 

myyntihinnan ja kustannuksien välisen eron kasvuun. Koch ym. (2020) havaitsevat, 

että yhteisomistus ei liity positiivisesti teollisuuden kannattavuuteen tai 

tuotantohintoihin, eikä se liity myöskään negatiivisella tavalla ei -hintakilpa i lun 

mittareihin, (ei -hintakilpailu on kilpailutapa, jossa kilpaillaan muilla kuin 

tuotantohinnoilla, kuten tuotteen ulkonäkö) joka olisi heidän mielestään odotettavissa, 

jos yhteisomistus vähentäisi kilpailua. Tämä heidän tekemä johtopäätöksensä pitää 

paikkansa toimialaluokittelusta riippumatta, yhteisomistuksen mittaustavasta 

riippumatta ja kannattavuusmittaustavasta riippumatta.  Hemphillin ja Kahanin (2019) 

luoman “selektiivisen laiminlyönnin” mekanismin pohjalta, olisi hypoteettisen 

markkinaesimerkin pohjalta mahdollista tehdä päätelmiä, että kilpailulle voi syntyä 

sitä haittaavia vaikutuksia yhteisomistustilanteessa, jos CCO:t harjoittavat tätä 

mekanismia, eli toimivat valikoivasti laiminlyöden tiettyjä yrityksen arvoa nostattavia 

toimia ja taas kannustavat toimiin, jotka ovat sen arvoa laskevia.   

Kochin ym. (2020) tutkimuksien antaessa hieman erilaisia tuloksia kuin Azarin ym. 

(2016) ja Azarin ym. (2018) ja huomioitaessa kritiikki monissa tutkimuks issa 

käytettyihin menetelmiin muun muassa Backusin ym. (2020) siitä, että tutkimuks issa 

ei oteta huomioon yksityisiä yrityksiä. Kuitenkin Eldarin, Grennanin ja Waldockin 

(2019) tutkimuksen mukaan käy ilmi, että yhteisomistus myös pääomasijoittajissa on 

kasvanut samalla ajanjaksolla, kuin kilpailu olisi vähentynyt markkino il la 

yhteisomistuksen myötä, joten osittain Backusin kritiikkiin on otettu jo tutkimuks issa 

kantaa. Voidaan yhteenvetona todeta yhteisomistuksen vaikuttavan jo tietyillä aloilla, 

mutta empiiristä tutkimusta tarvitaan vielä lisää. Azarin ym. (2018) tutkimuks ia 

lentoliikennealalta ei voida suoraan verrata muille aloille, kuten Koch ym. (2020) on 

tutkimuksessaan osoittanut. Tuotteiden myyntihinnan ja kustannusten erot eivät olleet 

tutkimuksen perusteella ainakaan lyhyellä aikavälillä nousseet yhteisomistuksen 
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johdosta. Yhteisomistus saattaa vaikuttaa hintoihin enemmän esimerkiksi vahvasti 

keskittyneillä aloilla, kuten lentoliikennealalla. Ilmiön ollessa jo näin laaja ja osan 

tutkimuksien pohjalta selvinneiden tulosten mukaan sillä ollessa jo vaikutuks ia 

hintoihin ja kilpailuun, herää kysymys, että pitäisikö yhteisomistukselle luoda 

rajoitteita. Posnerin ym. (2017) mukaan, jos nykyinen trendi yhteisomistuksen 

kasvussa jatkuu, on näillä muutamilla valtavilla institutionaalisilla sijoittajilla kontrolli 

monilla aloilla. Tutkimuksessaan he antavat erilaisia esimerkkijä, miten kilpailua 

haittaavia vaikutuksia voitaisiin torjua niihin puuttumalla. 

Hen & Huangin (2016) mukaan positiivisia vaikutuksia yhteisomistuksesta oli 

yritysten välisen yhteistyön luoma markkinaosuuksien kasvu. Tätä voidaan kuitenkin 

myös mielestäni tarkastella toisella tapaa, jossa tämä lisääntynyt yhteistyö haittaa 

markkinoita kokonaisuudessaan, sillä tässä tilanteessa on yhteisomistuksessa olevilla 

yrityksillä enemmän markkinavoimaa niiden toimiessa yhteistyössä verrattuna 

yrityksiin, jotka eivät tähän yhteisomistuksen piiriin kuulu. Markkinoille pääseminen 

voisi olla myös kyseisessä tilanteessa hankalampaa, sillä yhteisomistuksessa olevat 

yritykset saattaisivat pyrkiä rajoittamaan markkinoille pääsyä. Tämän johdosta yhä 

keskittyneemmät markkinat voisivat luoda otollisia tilanteita kartellien luonnil le 

koordinoitujen haittojen vaikutusten teorian pohjalta. Yhteisomistuksen hyötyjä on 

myös käsitelty Euroopan parlamentin teettämässä tutkimuksessa (Frazzani ym., 2020). 

Hyötyjä voisi olla makrotasolla yhteisomistuksen auttaessa tuomaan vakautta 

rahoitusjärjestelmälle kriisien aikana. Mikrotason vaikutusten ollessa lähinnä alhaiset 

kaupankäyntikulut, joita sijoittajat saavat sijoittaessaan instituutioiden rahastoihin.  

Työssä esitettyjen taulukoiden ja tilastojen valossa voidaan todeta, että yhteisomistus 

on kasvanut vuodesta 1980 lähtien huomattavasti. Kuvio 1 kuvaa yhteisomistusta 

pankkialalla Yhdysvalloissa suurimpien kuuden pankin kohdalta. Kolmen suuren 

omistusosuudet ovat huomattavia. Kuviosta 2 käy ilmi viime vuosien trendi ETF-

rahastojen kasvavien hallinnoitavien varojen suhteen, joka liittyy vahvasti vuodesta 

2008 alkaneeseen muutokseen aktiivisista rahastoista kohti passiivisia rahastoja, jota 

Fichtner ym. (2017) ovat tutkineet. Kolme suurta ovat jo omistajina 88 %:issa S&P 

500 -indeksin yrityksissä ja omistavat keskimäärin indeksissä olevista yrityksistä 

yhdessä jo vuonna 2017 noin 22 %, kun vastaava luku oli vuonna 2008 
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sijoitusstrategian muuttuessa passiivisia strategioita kohti vasta 13,5 %:in luokkaa. 

Indeksiomistusosuudet ja omistusosuudet suurimmasta kymmenestä Yhdysvalta in 

osakkeesta vuonna 2017 on kuvattu kuvioissa 4 ja 5. Huomataan, että omistusosuudet 

ovat valtavia ja instituutioiden omistusosuus julkisista yhdysvaltalaisista yrityksistä on 

noussutkin vuoden 1980 32 %:n tasosta jo 73 %:iin vuonna 2017 perustuen 13F-

lomakkeisiin. (Lewellen ym. 2022.) ETF-rahastojen markkinat ovat myös lähes täysin 

BlackRockin, Vanguardin ja State Streetin dominoimia ja niiden markkinaosuudet 

ovat kasvaneet aivan viime vuosina valtavasti. Vuoden 2016 lopulla oli kolmen suuren 

ETF-rahastojen markkinaosuudet 71 %:n tasoa ja vuonna 2019 jo 80 %. Tämä on 

havaittavissa kuviosta 3. Suurimmat kymmenen institutionaalista sijoittajaa omistivat 

myös 2016 joulukuussa jo 26,5 % kaikista Yhdysvaltojen osakkeista (Ben-David ym., 

2020).  Koko maailman tasolla BlackRock ja Vanguard omistavat jo 5 % kaikkiaan yli 

4400 osakkeesta. 

Azarin ym. (2018) tutkimuksen mukaan, jossa he painottivat tutkimuksen aihealueena 

lentoliikennealaa Yhdysvalloissa, yhteisomistus vaikuttaa selkeästi kilpailua 

haittaavasti. Tutkimuksen mukaan on myös olemassa syy-yhteys yhteisen omistuksen 

keskittymisen ja hintojen nousun välillä. Käyttämällä MHHI:tä tutkimuksessa 

huomataan, että se ylittää perinteiset markkinoiden keskittymistä kuvaamat mittar it 

huomattavasti. Azar ym. (2018) kuvaavat MHHI:n osalta sitä, miten lentolippujen 

hinnat muuttuvat, kun markkinat ovat suurissa määrin keskittyneet. Tutkimus osoittaa, 

että kun yrityksen kannustimet vähentää kilpailua yhteisestä omistuksesta johtuen 

tapahtuu, johtaa se korkeampiin hintoihin ja pienempiin tuotantomääriin. Lippujen 

hinnat lentoliikennealalla ovatkin yhteisestä omistuksesta tämän tutkimuksen 

tuloksien mukaan 3 % –7 % korkeammat verrattuna kontrafaktuaaliseen tilanteeseen, 

jossa yritykset olisivat hajallaan omistettuja ja kilpailua haittaavia tekijöitä 

yhteisomistuksesta ei olisi.    

Luvussa 4 on käyty läpi yhteisomistuksen mahdollisia vaikutuksia yritysjohdon 

tasolla. Totuus on se, että suuret institutionaaliset sijoittajat kuten Vanguard toimivat 

asiakkaidensa puolesta, jotka ovat lopullisia omistajia ja Backus ym., (2019) 

kritisoikin näitä instituutioiden kannustimia vaikuttaa muun muassa yritysten väliseen 

yhteistyöhön. Kuitenkin, vaikka asiakkaat omistavat instituutioiden hallinno imat 

varat, niillä ei ole suoranaista vaikutusvaltaa niiden käyttöön, sillä valta on hyvin 
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hajautunutta monien omistajien johdosta. Todellisen vallan välissä on myös paljon 

organisatorista byrokratiaa. Pienen sijoitustiimin on täten helpompi neuvotella ja sopia 

miten tätä valtaa käytetään, kuin suuren joukon omistajia. BlackRock on kuitenkin 

ottanut käyttöön vuonna 2022 uuden järjestelyn, missä sen rahastoja omistavat 

sijoittajat pääsevät käyttämään ääntään sen omistamien yhtiöiden yhtiökokouksissa. 

Toistaiseksi tämä järjestely on käytössä vain instituutioasiakkailla. Lewellen ja 

Lewellen (2022) mukaan institutionaalisten sijoittajien suurten omistusosuuks ien 

johdosta voi syntyä potentiaalisesti vaikutuksia niin, että ne vaikuttavat yritysten 

hallintoon ja sen kannustimiin tehdä päätöksiä, jos institutionaalisilla sijoittajilla on 

erilaisia kannustimia kuin muilla sijoittajilla. Tämän voi kuvitella yhteisomistuksen 

hypoteesin näkökulmasta, sillä jos instituutio omistaa saman toimialan yrityks iä, 

esimerkiksi lentoliikennealalta, ei se halua vain yhden maksimoivan voittojaan, tai 

markkinaosuutta, koska se olisi pois kilpailijan voitoista ja markkinaosuuksista, vaan 

halutaan pyrkiä tilanteeseen, jossa koko ala maksimoi voittojaan. McCaheryn ym. 

(2016) tutkimuksien mukaan käy ilmi, että institutionaalisten sijoittajien preferenssit 

ja käytös on hyvinkin linjassa kirjallisuuden teorioiden kanssa. Tutkimuksen mukaan 

institutionaaliset sijoittajat käyttävät myös ääntään yrityksessä vaikuttaakseen 

päätöksentekoon, eli ne eivät ole aivan passiivisia omistajia. McCahery ym. osoittavat 

myös, että yleisin kanava, jota instituutiot hyödyntävät vaikuttaessaan yritysten 

hallintoon olisi niin sanotusti kulissien takana tapahtuvat keskustelut johdon ja 

hallinnon kanssa. Myös BlackRockin ja Vanguardin Investment Stewardship 

raporttien perusteella voidaan todeta näiden instituutioiden olevan aktiivises t i 

tekemisissä yritysten hallinnon kanssa ja äänestävän valtakirjaäänestyks il lä 

yhtiökokouksissa. Myös Gilje ym. (2020) toteavat yhteisomistuksella olevan 

mahdollisuus vaikuttaa johdon kannustimiin. He myös ovat sitä mieltä, että 

yhteisomistus on tärkeä ilmiö niin kilpailun kuin yrityshallinnon kannalta.  

Azarin ym. (2016), Azarin ym. (2018) ja Fichtnerin ym. (2017) tutkimuksten tuloksien 

valossa ja yhteisomistuksen historiallisen trendin perusteella voi yhteisomistus 

mahdollisesti tulevaisuudessa lisätä riskejä kilpailun vähentymisen ja muiden sen 

luomien kannustimien muodossa taloudelle, josta viime kädessä tulee kärsimään 

kuluttaja muun muassa korkeampien hintojen muodossa. Bloombergin vuoden 2017 

ennusteiden mukaan, BlackRock ja Vanguard ovat alle vuosikymmenen päässä 20 

triljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen varallisuuden hallinnoimisesta, mutta tämä 
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tapahtunee jo aikaisemmin muun muasssa nykyisten taseiden ja trendien pohjalta . 

Myös se, että kolme suurta ja FMR hallinnoivat 16 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria 

vuonna 2017 ja nykypäivänä pelkästään kolmen suuren hallinnoitavien varojen määrä 

on jo 21 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria viittaa siihen suuntaan, että isojen 

instituutioiden omistuksien määrä on vain kasvussa ja hyvin todennäköisesti tästä 

seuraa yhteisomistuksen jatkuva kasvu eri aloilla. Taloudelle ei ole välttämättä 

hyväksi, että kolme valtavaa yritystä hallinnoi merkittävää osaa osakepääomasta. 

Myöskään ei voida varmaksi sanoa, miten tämä alati kasvava omistusosuus vaikuttaa 

tulevaisuudessa muun muassa yritysten hallinnon tasolla osakkeiden tuoman 

äänimäärän kasvaessa. Tästä olisikin mielekästä saada lisää tutkimusta, muuan muassa 

sen kannalta, onko äänimäärän kasvussa suhteessa hintojen nousuun tai kilpailun 

pienenemiseen eri mittareilla kausaliteettia. Suurista yhteisomistuksista ja 

markkinoiden keskittymisistä liiallisissa määrin voi mahdollisesti syntyä negatiivis ia 

vaikutuksia talouden kasvuun ja taloudelliseen tasavertaisuuteen, mutta tätä määrää on 

tietysti hankala määrittää. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF (2019) raportin 

mukaan maailman taloudellisesta vakaudesta vuodelta 2019 voidaan tehdä 

johtopäätös, että tämä kehitys voi johtaa tilanteeseen, jossa se vaikuttaa markkino iden 

tehokkuuteen ja taloudelliseen vakauteen ja aiheuttaa myös huolta yritysten hallintoa 

kohtaan, siitä miten niihin koitetaan vaikuttaa. Tutkimusta yhteisomistuksesta 

tarvitaan kaikilta sen osa-alueilta lisää.  

Jatkotutkimuksena olisi mielekästä tutkia 13F-lomakkeita esimerkiksi manuaalises t i 

ja tehdä niiden pohjalta enemmän omia johtopäätöksiä ja luoda kuvaajia omistuks ien 

tasosta. Toivon mukaan pro gradu -tutkielmassa pääsen jatkamaan aiheesta ja luomaan 

replikaatiotutkimusta jonkin aikaisemman tutkimuksen pohjalta, kuten Azarin ym. 

(2018) tutkimukset lentoliikennealalta. 
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